
 
  Adresa školy: Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 

Informace ke stravování 
 

Telefon:  518 395 432, 518 395 433 

Mobil:  702 013 776  

e-mail   jidelna@stredniskolastraznice.cz 

Vedoucí ŠJ: Bc. Miroslava Martykánová 

Pravidla stravování 
 

1. Přihláška ke stravování – podmínkou pro zavedení do evidence  

• Odevzdání přihlášky do 9.9.2022 třídnímu učiteli nebo vedoucí školní jídelny 

• Přihláška musí obsahovat jméno strávníka, číslo účtu, telefonní kontakt a e-mail. 

• Změnu bankovního účtu pro konečné vyúčtování je třeba bezodkladně písemně 

oznámit vedoucí školní jídelny. 

• Každý strávník si zakoupí identifikační čip (115.-Kč), který zároveň slouží 

k otevírání vstupních dveří do areálu školy.  

2. Objednávání a odhlašování stravy 

• Každý strávník má automaticky, na začátku měsíce, přihlášen oběd č.1, změnu 

na oběd č.2 a odhlášení si provádí strávník sám. 

• Běžné odhlášky lze provádět prostřednictvím internetu (www.strava.cz) nebo 

pomocí objednávkového terminálu, který je umístěn ve vestibulu školy 2 dny 

předem do 12.00 hod. 

• Pouze při náhlém onemocnění je možné odhlásit stravu do 6,30 hod. ráno téhož 

dne. Odhlášku nejrychleji vyřešíte telefonicky (518 395 433, 518 395 432, SMS 

na tel.702 013 776), nebo email: jidelna@stredniskolastraznice.cz 

• Odhlášení večeře na daný den je možno do 13.00 hod. a to pouze v případě 

nemoci nebo odjezdu žáka. Snídani na další den nutno odhlásit do 13.00 hod. 

předchozího dne. 

• Nárok na dotovanou stravu má žák pouze po dobu jeho pobytu ve škole a ve 

školském zařízení a dále první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud 

si žák v době své nepřítomnosti stravu neodhlásí, bude mu tato účtována, dle 

platných právních předpisů, od druhého dne za cenu nedotovanou, která 

zahrnuje např. i režijními náklady.  

• Za včas neodhlášenou a nevyzvednutou stravu se věcná náhrada neposkytuje. 

3. Platba za stravu a ubytování 

• Platba za stravu se provádí zálohově měsíčně předem, ve výši 700,-Kč 

(neubytovaní žáci), platba za celodenní stravu a ubytování dohromady se 

provádí zálohově měsíčně předem ve výši 3200,-Kč (ubytovaní žáci). Platby se 

provádí k 20. dni v měsíci. 

• První platba za měsíc září do 10.9.2022 

• U platby vždy uvádějte variabilní symbol (nutný k identifikaci platby), dále 

jméno a příjmení žáka.  

• Variabilní symbol – bude uveden na přihlášce ke stravování, kterou 

obdržíte/obdrží žáci 1.9.2022. 
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o Stávajícím ročníkům se variabilní symbol nemění. 

o Žáci prvních ročníků Strojírenství, TL – Vývoj IT a průmyslových 

aplikací, obdrželi  variabilní symbol spolu s čipem na zahajovací schůzce 

v měsíci červnu. 

o Žáci prvních ročníků všech ostatních oborů obdrží variabilní symbol 

spolu s přihláškou na zahajovací schůzce 1.9.2022. 

• Bezhotovostním převodem provádějte platby z  BÚ na účet školy,                                

č.ú. 123-7902810207/0100. POZOR – došlo ke změně čísla účtu. 

• Platby hotově v průběhu školního roku prosíme pouze ve výjimečných 

případech nebo u zahraničních studentů bez českých účtů. (nelze platit v cizí 

měně). 

4. Přeplatky 

• Vyúčtování za stravu a ubytování bude provedeno ke konci školního roku a to 

k 30. 6. 2023. 

 

 

Ve Strážnici 13. 7. 2022 

 


